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SON DÖNEMDE SAĞLANAN 
PROJE DESTEKLERİ

2. Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları 
Sempozyumu 

Bakanlığımız tarafından desteklenen, Doğuş 
Üniversitesi ve Telif Hakları Derneği işbirliği 
ile gerçekleştirilen 2. Ulusal Kültür Endüstrisi 

ve Telif Hakları Sempozyumu ile uluslararası alanda 
rekabet edebilir bir kültür endüstrisinin oluşması için 
telif haklarının önemi konusunda sektörde, toplumsal 
ve bilişsel düzeyde bilinçlenmenin arttırılması amaç-
lanarak, etkinlik boyunca telif haklarının kültür en-
düstrisi için önemi vurgulanıp ülkemiz kamuoyunda 
yer almasını sağlayarak fikri mülkiyet alanına kaynak 
bir eser kazandırılması hedeflenmiştir.

25-26 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşen, üç 
oturum ve bir panelden oluşan sempozyum kapsa-
mında “Kültür Endüstrisi, Kültür Endüstrisi ve Telif 
Hakları İlişkisi, Kültür Endüstrisi Bağlamında Bilgi-

sayar Programları ve Yazılımlar, Kültür Endüstrisinin 
Sosyolojik Boyutları, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, 
Telif Hakkı İhlalleri, Sinema ve Telif Hakları İlişkisi” gibi 
Televizyon Eserleri, Güzel Sanat Eserleri ve Moda Ta-
sarımları ile "Uygulamada Telif Hakları” konuları avu-
katlar, hâkimler, savcılar, uzmanlar, akademisyenler 
ve kamu kurumu temsilcileri tarafından tartışılmaya 
açılmıştır.

İkincisi gerçekleştirilen sempozyum sonrasında bası-
lacak olan sempozyum kitabı akademisyenler, hukuk-
çular ve ilgililer için önemli bir kaynak eser olacaktır. 
Ayrıca, söz konusu etkinlik çerçevesinde sempozyu-
ma ilişkin web sitesi kurulacak ve kısa bir tanıtım 
filmi yapılacaktır.
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İMECE: Sanat ve Zanaat Odaklı Yaratıcı 
Girişimcilik Merkezi 
Bakanlığımız tarafından desteklenen ve İzmir Bilim ve 
Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafın-
dan gerçekleştirilen İMECE: Sanat ve Zanaat Odaklı 
Yaratıcı Girişimcilik Merkezi projesi ile 2500 yıllık Ke-
meraltı Çarşısının gizlediği kültürel zenginliğin zana-
atlar boyutunda görünürlüğünü sağlama, nitelikli ürün 
geliştirme, ulusal ve uluslararası satış ağlarının güç-
lendirilmesi, yeni nesiller ile geleneksel üretim yapan 
zanaatların etkileşimini ve birbirlerinden öğrenmele-
rini sağlayacak bir mekân (zanaat odaklı bir yaratıcı 
endüstri hubı) sağlayarak yeni iş modellerinin gelişti-
rilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında zanaat odaklı yaratıcı endüstriler 
CraftHub’ın kurulmasının yanında dijital veri yöneti-
mi sisteminin oluşturulması, dijital arşivleme çalış-
malarının yapılması, yaratıcı endüstriler alanından 20 
genç ve 20 zanaatkâr için CraftHub’da 72 saatlik 
eğitim programının düzenlenmesi, 3 adet workshop 
yapılması, İMECE Gelenekten Geleceğe (zanaatların 
sürekliliği odaklı gelişim programı) programının hayata 
geçirilmesi, belgesel film çekilmesi, dijital sergi yapıl-
ması gibi pek çok faaliyetin yanında proje sonunda 
minimum 5 yeni tasarım/ürün/hizmetin geliştirilerek 
üretimi ve CraftHub işletim sisteminin faydalı model 
başvurusunun yapılması planlanmaktadır.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ 
COŞKUYLA SONA ERDİ

Bakanlığımız tarafından 16 Eylül-23 Ekim tarihleri 
arasında İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve 
Konya’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 
ile sanattan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten 
dijital sanatlara 3.000’den fazla etkinlik ve 15.000’e 
yakın sanatçıyla ülkemiz kültür ve sanatseverleri bu-
luşturulmuştur. 

Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Türkiye Kültür 
Yolu Festivalleri ile kazanımlar elde edildiğini, geçen 
Mayıs ayında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde 84 
farklı noktada, 53 kültür sanat kurumu ile yerli ve ya-
bancı toplam 6 bin 453 sanatçıyla bin 500’den fazla et-
kinlik gerçekleştirildiğini, 16 günlük festival sonunda 10 
milyona yakın ziyaretçiye ulaşıldığını, sosyal medyada 
12 milyonun üzerinde etkileşim olduğunu; Başkent Kül-
tür Yolu Festivali’nde de 16 günün sonunda 2 milyon 
300 bin ziyaretçiye ulaşıldığını, festivalde 96 konser, 
69 sergi, 11 opera-bale, 27 tiyatro, 61 açık hava etkinli-
ği, 88 söyleşi ve 155 çocuk etkinliği gerçekleştirildiğini 
belirtirken tüm bu etkinliklerin dünya kamuoyunun da 
ilgisini çektiğini, Beyoğlu Kültür Yolu için 2021 yılında 
29 ülkeden 56 basın mensubunu ülkemizde ağırlarken 
bu yıl hem Beyoğlu hem Başkent Kültür Yolu festival-
leri için 31 ülkeden 56 farklı yayından toplam 67 basın 
mensubuna ev sahipliği yapıldığını ifade etmiştir.

Sayın Bakanımız, ülkemizin uluslararası marka de-
ğerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl beş şehirde 
düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’ne önü-
müzdeki yıl İzmir'de Efes Kültür Yolu Festivali'nin ve 
Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nın yanı sıra Gazian-
tep Gastronomi Festivali’nin de kapsama dahil edildi-
ğini duyurarak festivallerin herkese ulaşacak şekilde 
yaygınlaştırılmaya devam edileceğini duyurmuştur. 
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile benzersiz bir kültür 
sanat ekosistemi oluşturulduğunu, festivaller ile ülke-
mizin uluslararası marka değerine katkıda bulunarak, 
kültür rotaları kapsamında elden geçirdiğimiz tarihi 
ve kültürel unsurların birer cazibe merkezine dönüş-
türüldüğünü, oluşturulan kültür sanat ekosistemi 
sayesinde festivaller sona erse de kültür ve sanat 
yatırımlarının devam ettiğini vurgulamıştır. 

     

16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenen Troya 
Kültür Yolu Festivali 42 ayrı mekânda 1000’den faz-
la sanatçının katılımıyla 112 etkinlikle sanatseverlerle 
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16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenen Troya 
Kültür Yolu Festivali 42 ayrı mekânda 1000’den faz-
la sanatçının katılımıyla 112 etkinlikle sanatseverlerle 

buluşmuştur. Konserden tiyatroya, film gösterimin-
den atölyeye her yaş grubundan ve her zevkten ki-
şiye yönelik etkinliklere 300 binden fazla katılım sağ-
lanmıştır. Kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra bisiklet 
turu, anı dalışı ve Gelibolu Maratonu’yla da festival 
ruhu tüm şehre yayılmıştır.    

  

Konya’da 22 Eylül’de başlayan ve 30 Eylül’e kadar 
süren Mistik Müzik Festivali’nde ise İspanya’dan Al-
manya’ya, Özbekistan’dan Hindistan’a kadar birçok 
ülkeden gelen sanatçılar, müziğin etkili gücü saye-
sinde farklı inanış ve kültürleri en çarpıcı yönleriyle 
sanatseverlerle buluşturmuştur. 

     

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde tarih bo-
yunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan 
Diyarbakır’da bu sene ilki gerçekleştirilen Sur Kül-
tür Yolu Festivali İçkale Müze Kompleksi'nde açılan 
sergilerle başlamıştır. 8-16 Ekim 2022 tarihleri ara-
sında Diyarbakır ve çevre illerden gelen sanatsever-
ler 2 binden fazla sanatçı ve 600’den fazla etkinlikle 
buluşmuştur. Anadolu Ateşi’nin gösterisinden Cum-
hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserine, Türkçe, 
Ermenice şarkılardan, eyvan gecelerine kadar tüm 
değerler bu festival kapsamında yerini almıştır.

     

1-23 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşen Beyoğlu 
Kültür Yolu Festivali, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 
ilki olup Sayın Bakanımızın katılımlarıyla “Fotomaraton” 
etkinliğiyle başlamıştır. Bakanımız festivalin çok başarılı 
ve etkili biçimde başladığını, bu nedenle de festivalleri 
tüm Türkiye’ye yayma kararı aldıklarını, her festivalde 
katılımın gittikçe arttığını ve festivalin herkesin dikkati-
ni çekecek bir rota konumuna geldiğini, kişilerin kültür 
ve sanatla en rahat, en hızlı buluşacağı noktanın bu 
rota üzerindeki işletme, kurumlar olacağının farkına 
vardığını, kültür yolu festivallerinin asli amacının hal-
kımızın kültür ve sanatla çok daha hızlı ve rahat bir 
şekilde buluşmasını sağlamak olduğunu sonrasında ise 
düzenlendiği şehirlerin kültür ve sanat faaliyetleriyle 
tanıtım yüzü olarak başta ülkemizde sonra da dünyada 
tanıtımını sağlamak olduğunu belirtmiştir.

 

Atatürk Kültür Merkezi’nden (AKM) başlayıp Gala-
taport’a ulaşan 4,1 kilometrelik bir rotada yer alan 
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 6 binden 
fazla sanatçı, binin üzerinde etkinlikte sahne alırken 
tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten 
dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere geniş kap-
samlı bir kültür sanat deneyimi yaşatan festival, 51 
mekanda, 88 salon ve 5 açık hava sahnesinde ger-
çekleştirilmiştir.

     

1 Ekim’de başlayan ve 23 Ekim’de sona eren Başkent 
Kültür Yolu Festivali, Ulus semti ve çevresindeki ta-
rihi ve kültürel mekanları içine alan 5.7 kilometrelik 
bir güzergah üzerindeki 70 farklı noktada gerçekleş-
miştir. Festival, 500’den fazla etkinlikle Ankaralıları ve 
çevre illerdeki sanatseverleri 5 bine yakın sanatçı ile 
buluşturmuştur.



FİKRİ MÜLKİYET AKADEMİSİ 6. 
YÜRÜTME KURULU 

TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fikri mülkiyet alanında eğitim, danışmanlık, araştırma 
ve koordinasyon faaliyetleri yürütmek üzere kurulan 
Fikri Mülkiyet Akademisinin 6. Yürütme Kurulu Top-
lantısı, Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent ve 
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Baş-
pınar’ın eş başkanlıklarında 28 Eylül 2022 tarihinde 
Telif Hakları Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilmiştir.

Yürütme Kurulu Üyeleri; Yargıtay Üyesi Mehmet Dur-
gun, Prof. Dr. Mustafa Ateş, Prof. Dr. Feyzan Hayal 
Şehirali Çelik ile Av. Doç. Dr. Cahit Suluk’un katılım 
sağladığı toplantıda, Sayın Dr. Ziya Taşkent ve Sayın 
Cemil Başpınar’ın açılış konuşmalarının ardından, Telif 
Hakları Genel Müdürlüğü adına yapılan sunumda 2021 
yılında ve 2022 yılı Ekim ayına kadar gerçekleştirilen 
eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri, işbirliği 
projeleri kapsamında veya Genel Müdürlük tarafından 
hazırlanan yayınlar ve araştırma raporlarının yanı sıra 
Yaratıcı Kültür Endüstrileri alanında yürütülen faaliyet-
ler ile 2023 yılı için ortaya konan hedefler hakkında bilgi 
verilmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumu adına yapılan 
sunumda ise 2020-2021 yılları arasında patent, marka, 
faydalı model ve tasarım başvuruları hakkında istatis-
tiksel bilgi verilerek Türkiye’nin sınai mülkiyet tescil-
lerinde dünyadaki sıralamasına dikkat çekilmiş, Türk 
Patent tarafından gerçekleştirilen eğitimler hakkında 
genel bir bilgilendirmenin ardından WIPO, Türk Patent 
Kurumu ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 
yürütülen “Fikri Mülkiyet Eğitim Kurumları Ağı” (“In-
tellectual Property Training Institutions“ - IPTI) projesi 
hakkında detaylı bir şekilde bilgi verilmiştir.

Toplantıda yine, Fikri Mülkiyet Akademisi sayesinde 
farkındalığın geliştiği, yapılan tüm faaliyetlerin ülke-
miz fikri mülkiyet sistemine ciddi katkı sağlayarak 
önemli bir mesafe katedildiği, fikri mülkiyet alanının 
artık doçentlik alanı olmasının da akademik anlamda 
önemli bir gelişme olduğu, artık bu alanda doçent ve 
profesörlerin yetişebileceği belirtilmiştir. Fikri Mülki-
yet Akademisi çalışmalarının sistematize edilerek so-
mut hedeflerin konulması hususu da dikkate alınarak 
2023 yılı Eğitim Planı değerlendirilerek toplantı son-

landırılmıştır.

GENÇ SANAT: 5. AFİŞ TASARIM 
YARIŞMASI SONUÇLANDI

     

Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce 
düzenlenen “Bağımlılığa karşı sanatın gücü” konulu 
Genç Sanat: 5. Afiş Tasarım Yarışması sonuçlandı. Ya-
rışmanın Başarı Ödülü’nü Cansu Polat, Özgür Hünel, 
Emirkan Emre Özca ve Salih Üner ile Mansiyon Ödü-
lü’nü de Kenan Yiğit, Büşra Öğüt, Merve Sürücü ve 
Seçkin Takmaz aldı.

Genç tasarımcıların her türlü bağımlılığın olumsuz 
etkilerine dikkat çekerek sanatla iç içe yaşamanın 
önemini vurguladıkları yarışmada dereceye giren eser 
sahiplerine toplam 80 bin lira para ödülü takdim edi-
lecek olup başvurusu kabul edilen 116 afiş tasarımın 
seçici kurulca değerlendirildiği yarışmada Başarı Ödü-
lü’ne layık görülen 4 sanatçı ayrı ayrı 9 bin lira, Man-
siyon Ödülü verilecek 4 sanatçı ayrı ayrı 5 bin lira ve 
eserleri sergilemeye layık görülen 24 sanatçı da yine 
ayrı ayrı olarak 1000 lira para ödülü alacaktır.

Çevrim içi olarak düzenlenen yarışmanın ödül töreni 
ve sergi tarihi ise daha sonra duyurulacaktır.
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TELİF HAKLARI EĞİTİM 
MERKEZİ EĞİTİMLERİ

	Meslek Birliklerine Yönelik Rekabet 
Hukuku Eğitimi Gerçekleştirildi  

     

Genel Müdürlüğümüz ve Rekabet Kurumu işbirliğiyle 
Meslek Birliklerine Yönelik Rekabet Hukuku Eğitimi 
gerçekleştirildi. Ülkemizde faaliyet gösteren meslek 
birliklerinin lisanslama faaliyeti ile ortak tarife belir-
leme hususlarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi ama-
cıyla Rekabet Kurumu Uzmanı tarafından “Meslek 
Birlikleri – Rekabet Hukuku” konulu bir sunum ya-
pıldı. Sunumda teşebbüsler arası rekabeti sınırlayıcı 
anlaşmalar, hâkim durumun kötüye kullanılması ve 
birleşme veya devralmalar konularında açıklamalara 
yer verildi. Eğitim programı soru cevap bölümünün 
ardından sona erdi.

	İhtisas Mahkemesi Hâkimleri ve Cumhuriyet 
Savcılarıyla İdari Uygulamalarımıza Dair Çevrimiçi 
Bir Toplantı Gerçekleştirildi

12 Ekim 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Antal-
ya Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemelerin-
de görev yapan hâkimler ve Cumhuriyet Savcılarımızın 
katılımıyla Genel Müdürlüğümüzün idari uygulamalarına 
dair çevrim içi bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantı kapsamında Genel Müdürlüğü-
müzün sertifika, bandrol, kayıt ve tescil gibi uygula-
maları hakkında hâkim ve savcılarımıza bilgilendirme 
yapılmış olup onların da değerli katkılarıyla telif hak-
larının korunması ve yargılama süreçlerine dair görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.

	İl Denetim Komisyonları Eğitim Semineri 
Gerçekleştirildi

Fikri hak ihlalleriyle mücadelede etkin rol oynayan ve 
81 ilimizde görev yapan İl Denetim Komisyonu üyele-
rine yönelik eğitim semineri 8-10 Kasım 2022 tarih-
lerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüz ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş-
birliği ve yargı mensuplarımızın katkılarıyla düzenlenen 
ve 100’e yakın katılımcının yer aldığı eğitim programı 
kapsamında; denetim sırasında uygulanması gereken 
hususlar, bandrol suçları, arama ve el koyma kararla-
rı, resen soruşturma ve hukuki sonuçları gibi hususlar 
eğiticiler tarafından uygulama örnekleri ile aktarıldı.
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ULUSLARARASI GELİŞMELER
	“Küresel İnovasyon Endeksi 2022” Yayınlandı

       

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından ha-
zırlanan Küresel İnovasyon Endeksi 2022 Raporu ya-
yınlandı. Açıklanan rapora göre, 2020 yılından itibaren 
14 basamak yükselen ülkemiz 37. sırada yer alırken, 
en büyük sıçrama kaydeden ülkeler arasında 2. sırada 
yer almıştır.

Türkiye, bölgelere göre ilk üç inovasyon ekonomisi 
arasında Batı Asya grubunda ilk üçte; üst-orta gelir 
grubundaki 36 ülke arasında ise 4. sırada yer almıştır. 
‘Yaratıcı Çıktılar’ bileşeninde 20 basamak yükselişle 15. 
sırada yer almış ve kendi grubunda birinci olmuştur.

Raporda, son dönem performansı göz önüne alındı-
ğında, Türkiye’nin gelecekte Çin benzeri bir inovatif 
büyüme potansiyeline sahip olduğu belirtilmiş ve 
1970'lerden bu yana en hızlı işgücü verimliliği artış 
oranı Brezilya, Türkiye, İngiltere, ABD gibi ülkelerde 
görülmüştür.
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	“Yaratıcı Ekonomiye Bakış 2022” 
Raporu Yayınlandı

     

Ülkelerin yaratıcı ekonomi yapılarını, ulusal planlarını, 
stratejilerini ortaya koyan ve yaratıcı ekonominin 
dünya çapında bir ekonomi haline geldiğini gösteren 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 
“Yaratıcı Ekonomiye Bakış 2022” Raporu Yayınlandı.

Raporda; Türkiye’nin yaratıcı endüstrilerini, uzun va-
deli ulusal ve sürdürülebilir kalkınma stratejilerine da-
hil ettiği ve 2010-2020 yılları arasında yaratıcı ürün-
lerde ticaret dengesi açısından Türkiye’nin önemli bir 
gelişme kaydettiği vurgulanmıştır.

Raporda ayrıca; COVID-19 salgınının e-ticaret, dijital 
platformlara geçiş ve yaratıcı ekonominin dönüşüm 
kapsamını hızlandırdığı vurgulanmış ve bu dönemde 
çevrimiçi alışverişte ülkeler arasında en güçlü artışın 
Çin ve Türkiye’de olduğu belirtilmiştir.

	Kültürel Politikalar ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Hakkında UNESCO Dünya Konferansı (MONDIA-
CULT 2022) Gerçekleştirildi

 

“Kültürel Politikalar ve Sürdürülebilir Kalkınma Hak-
kında UNESCO Dünya Konferansı” (MONDIACULT 
2022) Meksika’nın ev sahipliğinde 28-30 Eylül 2022 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. MONDIACULT 2022, 
kültüre ayrılmış ve odaklanmış küresel anlamda son 
40 yılda düzenlenen en geniş katılımlı konferans olma 
özelliği taşımaktadır. Üç gün süren Konferans, dün-
yanın 150 farklı ülkesinden 2500’ün üzerinde delege-
yi bir araya getirmiştir. Konferans boyunca kültürün 
“küresel bir kamu üretimi” olduğu olgusu ve vurgu-
sunun altı çizildi. Oturumlarda özellikle,  sanatçıların 
sosyo-ekonomik haklarının ve ifade özgürlüğünün 
güçlendirilmesi, iklim değişikliğinin ivedi şekilde ele 
alınması, dijital dönüşüm süreçleri ve dijital kaynak-
lara eşit erişim; kültür varlıklarının yasadışı kaçakçılı-
ğıyla mücadele,  yasadışı kültür ticaretiyle mücadele,  
sanatçının statüsü,  ifade özgürlüğü,  Kültür Bakan-
ları’nın düzenli aralıklarla bir araya gelmeleri, kültür 
alanındaki UNESCO Sözleşmeleri vasıtasıyla kültürel 
çeşitliliğin muhafazası ve güçlendirilmesi; sürdürüle-
bilir kültür turizmi ve iklimin korunmasında kültürün 
rolü gibi konulara vurgu yapılmıştır. 

MONDIACULT 2022 Konferansı, kültür sektörünün 
de önümüzdeki dönemde sürdürülebilir kamu politi-
kalarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulması 
gerektiğini ortaya koymuş, yaratıcı ekonomilerin des-
teklenmesinin ve sanatçıların korunmasının önemini 
kayıt altına almıştır. UNESCO’ya önümüzdeki dönem-
de bu konuların takip edilmesi ile Bakan seviyesindeki 
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küresel toplantıların düzenlenmesinde görev vermiş-
tir.  Konferansın çıktısı niteliğinde bir bildirge metni de 
yayınlanmıştır.

	Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Yayınlandı

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından 
hazırlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri-2022 
yayımlandı. 2021 yılı verilerini içeren rapora göre, ya-
yıncılık endüstrisinin ticaret ve eğitim sektörlerinden 
elde ettiği gelirler bakımından ülkemiz 1.023 milyar 
ABD Doları ile en fazla gelir eden ülkeler sıralamasın-
da 10.sırada yer aldı.

Ticaret ve eğitim sektörlerini kapsayan yayınlanmış 
eserler bakımından ülkemiz 95.112 yayınlanmış eser 
sayısı ile en fazla yayın yapan ülkeler sıralamasında 5.  
sırada yer aldı.

Çocuk kitaplarının ticaret sektörü gelirleri içindeki 
payında ülkemiz 1.sırada yer aldı.

	“Fikri Mülkiyet Akademisi Güçlendirme Projesi 
Eğiticilerin Eğitimi Telif Hakları ve Bağlantılı Hak-
lar Modülü”  Tamamlandı

Ülkemizde Fikri Mülkiyet Akademisi kurulmasına 
yönelik olarak Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Türk 
Patent ve Marka Kurumu ile Dünya Fikri Mülkiyet 
Örgütü (WIPO) arasında imzalanan Ulusal Fikri Mülki-
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yet Eğitim Merkezleri Kurulması Hakkında Mutabakat 
Zaptı kapsamında düzenlenen “Fikri Mülkiyet Akade-
misi Güçlendirme Projesi Eğiticilerin Eğitimi Telif Hak-
ları ve Bağlantılı Haklar Modülü”  tamamlanmıştır. 

	ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliği Temsilcile-
rinden Oluşan ABD Heyeti İle İstişare Toplantısı 
Gerçekleştirildi

Bölgesel Fikri Mülkiyet Ataşesi Dorian Mazurkevi-
ch’in de yer aldığı ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliği 
temsilcilerinden oluşan ABD heyeti tarafından Genel 
Müdürlüğümüze gerçekleştirilen ziyarette; iki ülkenin 
telif hakları sistemleri hakkında karşılıklı bilgi alışve-
rişinde bulunulmuştur. ABD heyeti, telif sistemlerin-
de son zamanlarda yaptıkları önemli reformlar olan 
Müzik Modernizasyonu Yasası (Music Modernization 
Act) ve kurdukları Telif Hakkı Şikâyetleri Hakem Ku-
rulu (Copyright Claims Board) hakkında bilgilendir-
me yaparken Genel Müdürlükçe de kendilerine, son 
dönemde gerçekleştirilen ikincil mevzuat çalışmala-

rından ve Telif Hakları Eğitim Merkezinin faaliyetle-
rinden bahsedilmiştir.

Toplantıda, eğitim çalışmaları başta olmak üzere ge-
leceğe dönük ortaya çıkabilecek işbirlikleri istişare 
edilmiştir.
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